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نجات  ۳۶نفر از قصاص از ابتدای
سال جاری

مدیر کل زندانهای استان تهران اعالم کرد:
از ابتدای سال جاری ،با تالش مددکاران و
کمکهای نیکوکاران ،اولیای دم  ۳۶نفر با
بخشش و اعالم رضایت زندگی دوبارهای به آنان
بخشیدهاند.
به گزارش ایلنا ،علی رستمی طی بازدید از
زندان رجایی شهر گفت :اسالم در مواردی به
صاحبان حق سفارش به عفو و گذشت میکند
که موجب جرأت و جسارت بر جرم و جنایت
نشود و مددکاران برای نجات زندانیان نادم تالش
میکنند تا رضایت اولیای دم را جلب کنند.
مدیر کل زندانهای استان تهران با اشاره
به ارزش الهی و واالی بخشش و ایثار گفت:
از ابتدای سال جاری ،با تالش مددکاران و
کمکهای نیکوکاران ،اولیای دم  ۳۶نفر با
بخشش و اعالم رضایت زندگی دوبارهای به
آنان بخشیده و به کانونهای خانوادههایشان
بازگرداندهاند .وی ادامه داد :قصاص حق اولیای
دم است ،اما شخصی که در عین قدرت ،از آن
منصرف میشود و زندگی دوبارهای به شخص
قاتل میدهد تا با ندامت از رفتار گذشته ،راه
درست زندگی را در پیش گیرد ،مقام و منزلت
باالیی دارد.
رستمی تأکید کرد :برخی از نیکوکاران نیز
جهت جلب رضایت شکات ،به شرطعدم اعالم
نامشان ،بخشی از دارایی خود را انفاق میکنند،
در بین این  ۳۶نفر نیز ،یک شخص خیر با
هماهنگی مرکز مراقبت بعد از خروج استان ،دیه
 ۵۵۰میلیون تومانی را پرداخت کرد تا آن زندانی
از قصاص رهایی یابد.
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طراح :مجتبی اردشیری

چرا تردد موتورهای سنگین در معابر
ممنوع است؟

جوالن قاتل نامریی در سایه بیتوجهیها
پاییز هزاررنگ که از راه میرسد با خودش ،هزار و
یک دلبری دارد و هزار و یک راز و رمز ،از رنگهای
چشم نواز گرفته تا میوههای خوشمزه ،از آفتاب عالم
تاب که تالئو نورش این روزها جانها مینوازد تا
لطافت هوا و بارشهای نرم و نرم و خاطرهبازی
پاییزی و یاد ایام کودکی و کیف و کفش مدرسه و
باز شدن مدارس و به کنج خانه پناه بردن و دل به
آتش گرم و مطبوع بخاریها دادن و تا دل سپردن
به قصههای شیرین مادر بزرگ.
پاییزی که میرسد روزها کوتاه میشود و در
شبهای طوالنی و مجال بیشتری فراهم میشود تا
خانواده بیشتر در کنار هم باشند و بیشتر بگویند و
بشنوند از باهم بودن لذت ببرند ،اما این ایام ملون با
خود سرمایی هم دارد که باید چارهای برایش اندیشید
تا به دور از گزند استخوان سوزش شبهای بلند
فصل سرما را به خوبی و خوشی سپری کرد ،گرمایی
مطبوع فراهم شود تا محفل خانواده با شعلههای
دوستداشتنی پر فروغ شود و در فضایی دلنشین،
دور هم روزگار گذارند ،اما تهیه این محفل گرم
خانوادگی و دوستانه نیاز به تدابیر و برقراری امنیت
دارد تا خاطرهای خوش را رقم بزند.
اما گاهی همین محفل گرم که به قصد یک کلبه
دنج خانوادگی یا یک دورهمی دوستانه و یا محلی
برای انجام یک همکاری فراهم شده با سهلانگاری
تبدیل به قتلگاه و محلی برای جوالن قاتل نامری
میشود و او هم با استفاده از ناآگاهی و سهلانگاری
به راحتی شکار میکند و بی آنکه مقتول بخواهد و
بداند که در دام او اسیر میشده و به راحتی تن به
مرگی خاموش از جنس بیتدبیری داده است.
هرساله با شروع فصل سرد ،شاهد اخباری مبنی بر
جان باختن تعدادی از هموطنان به دلیل مسمومیت
با گاز منوکسیدکربن هستیم ،گازی بی بو و بی اثر
که از آن به قاتل خاموش یا نامریی یاد میشود،
قاتلی که در طول سال و در فصل سرما بیشتر جان
هموطنان را میگیرد.
در نیمه دوم سال به دلیل سرد شدن هوا و افزایش
استفاده از لوازم گرمازا و بیاحتیاطی در زمینه
استفاده از بخاریهای معیوب و همچنین رعایت
نکردن اصول ایمنی شاهد افزایش مرگها به این
طریق هستیم و گاهی میبینیم حتی در یک خانواده
چندین عضو آن ،دیگر از خواب شبانه برنمیخیزند
و دچار گاز گرفتگی میشوند ،با یک بیاحتیاطی
کوچک به راحتی به کام مرگ کشیده میشوند.
هرسال از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط نظیر
پزشکی قانونی و آتشنشانی تذکرها و توصیههایی
ارائه میشود ،اما باز هم شاهد این گونه مرگها
هستیم ،مرگهایی که با کمی تدبیر و دوراندیشی
و رعایت اصول ایمنی از آن کاسته میشود و دهها
خانواده در سوگ عزیزانشان داغدار نخواهند شد.
رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل
گرمایشی در فصل پاییز و زمستان که عمدتا به
سیستم گاز شهری متصل است ،و همچنین عمل
به توصیههای ایمنی در خصوص سالم بودن و
استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و مسیر خروجی
گاز منوکسیدکربن از دودکش این وسایل میتواند
بخش عمدهای از این حوادث را بکاهد.
گازی بدون بو و غیر قابل دیدن
منوکسیدکربن گازی سمی و خطرناک است و
چون بدون بو و مزه و غیر قابل دیدن است ،اغلب،
آن را قاتل خاموش یا نامرئی مینامند؛ بیشترین
مسمومیت با این گاز و همچنین باالترین مرگها

قاتل نامریی تمام سال خاموش نیست ،اما در فصل سرد سال بیشترین دام را مینهد تا بیشترین شکار را داشته باشد ،شکارچی گرچه پر حیلت است و
حرفهای ،اما مقتول خودش مقدمات شکار را فراهم میکند و قاتل نامریی است و در غفلتی ،جانها را چه راحت میستاند.

استفاده از
آبگرمکنیا
یهای
بخار 
مستعملیا
دارای نقص فنی
و فاقد دودکش
یا دارای دودکش
بدونعملکرد
مناسب در منزل
بیشترینموارد
ایجادمسمومیت
را تشکیل
میدهند
براثر این گاز در فصل سرد و در نیمه دوم سال اتفاق
میافتد.
منوکسیدکربن با فرمول شیمیایی ( ،)COگازی
است که بر اثر ناقص سوختن کربن بوجود میآید؛
این گاز بسیار سمی است ،اما رنگ و بوی خاصی
ندارد به همین دلیل کربن منوکسید قاتل نامرئی
نامیده میشود ،میل ترکیبی منوکسیدکربن با
هموگلوبین خون حدود  ۲۵۰برابر بیشتر از میل
ترکیب با گاز اکسیژن است.
در خون انسان حدود پنچ درصد کربن
منوکسیدکربن وجود دارد ،اما اگر این مقدار به ۲۰
درصد برسد باعث مرگ خواهد شد.
استنشاق هوای آلوده به گاز منوکسیدکربن مانع از
اکسیژنرسانی به بافتهای بدن میشود و میتواند
موجب آسیبهای مغزی شود؛ در محیطهای بسته،
همچون خانه ،دفتر کار ،کالس درس و خودرو،
تجمع حتی مقدار کمی از گاز  COمیتواند خطرناک
باشد.
منوکسیدکربن محصول احتراق ناقص مواد
سوختی ،همچون گاز شهری ،گاز کپسول ،نفت،
بنزین ،گازوئیل ،پارافین ،زغال سنگ ،زغال چوب و
چوب است و اگر وسیلهای که با سوخت کار میکند
و دارای عملکرد معیوب باشد یا به طور صحیح نصب
نشده باشد و یا دارای دودکش مناسب نباشد،
میتواند منبع تولید و انتشار گاز  COبه شمار آید.
بیش از  ۷۰درصد تلفات مسمومیت با گاز در نیمه
دوم سال رخ میدهد
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد :بیش از ۷۰
درصد تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
مربوط به نیمه دوم هر سال است ،به نحوی که از
 ۹۲۶فوتی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال
گذشته  ۷۲.۶درصد طی شش ماهه دوم سال جان
خود را از دست دادند.
با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل

گرمایشی در نیمه دوم سال ،آمار تلفات مسمومیت
با گاز منوکسید کربن در این دوره زمانی با رشد
قابل توجهی نسبت به نیمه اول سال همراه است؛
در سال گذشته نیز از  ۹۲۶فوتی مسمومیت با گاز
منوکسیدکربن  ۶۷۲نفر در نیمه دوم سال و  ۲۵۴نفر
در نیمه اول جان باختهاند و بیشترین آمار قربانیان
گاز گرفتگی سال قبل با  ۱۶۹فوتی در دی ماه به ثبت
رسیده است.
کاهش تلفات در پنج ماه امسال
بر اساس این گزارش در پنج ماهه امسال آمار
تلفات گازگرفتگی کاهش  ۳۰.۲درصدی داشت و از
 ۲۳۵فوتی در مدت مشابه سال قبل به  ۱۶۴فوتی
( ۱۱۸نفر مرد و  ۴۶نفر زن) در پنج ماهه امسال
رسید و همچنین در این مدت استانهای تهران با
 ،۳۳آذربایجان شرقی با  ۱۵و خراسان رضوی با ۱۴
مورد فوتی بیشترین آمار تلفات گازگرفتگی را داشتند.
هشدار پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور به استناد آمارهای
موجود ضمن هشدار نسبت به افزایش تلفات
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم
سال بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری
وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تأکید و به
هموطنان توصیه میکند در فصل پاییز و زمستان
در استفاده از وسایل گرمازا که عمدتا به سیستم گاز
شهری متصل است ،نهایت دقت را داشته باشند و
ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا ،به توصیههای
ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از
وسایل گرمایشی و مسیر خروجی گاز از دودکش این
وسایل توجه کنند.
چند توصیه پیشگیرانه
گاز منوکسیدکربن گازی بدون رنگ و بو است.
عمدهترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت
و گاز است ولی بیشتر در اثر احتراق هر نوع ماده
سوختنی بخصوص در محیطهای در بسته و فاقد

اکسیژن ممکن است تولید شود.
استفاده از آبگرمکن یا بخاریهای مستعمل یا
دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش
بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد ایجاد
مسمومیت را تشکیل میدهند .از آنجا که تمایل
این گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون ۲۵۰ ،برابر
بیش از اکسیژن است و لذا با باال رفتن درصد آن در
هوای اتاق ،به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد
شد و اکسیژنرسانی به بافتهای مختلف بدن از
جمله مغز و قلب را دچار اختالل میکند که به علت
بیرنگ و بیبو بودن این گاز ،ممکن است وجود آن
در محیط تا زمان ایجاد عالیم مسمومیت شدید مورد
توجه واقع نشود.
عالیم گاز گرفتگی
عالیم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد،
سرگیجه ،تهوع و استفراغ و احتماال درد شکمی
و سپس حالت بیهوشی ،تشنج و اغما است و در
بیماران مبتال به ناراحتیهای قلبی ممکن است
تشدید بیماری یک عالمت هشداردهنده باشد.
از سایر عالئم مسمومیت میتوان به سفتی
عضالت ،افزایش تعداد تنفس ،کاهش فشار خون و
گاه تنگی مردمکها اشاره کرد .باید توجه داشت که
اگر فردی در اثر ابتال به مسمومیت با گاز منوکسید
کربن جان خود را از دست ندهد ممکن است دچار
نواقص عصبی و روانی پیشرفته نظیر فلج عضوی یا
اختالل قوای مغز میشود .مسمومیت شدید با این
گاز میتواند کشنده باشد.
در برخورد با موارد مسمومیت با گاز منوکسید کربن
چه باید کرد؟
درصورت مواجهه با مصدومان ،سریعا ً آن ها را
از محیط خارج کنید .پس از خارج ساختن مصدوم
از محیط آلوده فورا ً با اورژانس تماس بگیرید .عالئم
حیاتی مصدومان را کنترل کنید و از باز بودن راههای
هوایی مصدوم اطمینان حاصل کنید.

مدتی است که از هرازچندگاهی اخباری
پیرامون توقیف موتورسیکلتهای بیش از ۲۵۰
سیسی که به موتورسنگین معروف شدهاند،
منتشر میشود .معاون عملیات پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دالیل برخورد
پلیس با این دسته از موتورسیکلتها را شرح
داده است.
سرهنگ محمد رازقی در گفتوگو با ایسنا،
درباره برخورد پلیس با موتورسیکلتهای
سنگین و توقیف آنها گفت :به طورکلی منظور
از موتورسنگین ،آن دسته از موتورسیکلتهایی
است که باالی  ۲۵۰سیسی ظرفیت دارند.
تردد این دسته از موتورسیکلتها ممنوع بوده
و اصال شمارهگذاری هم نمیشوند .به همین
دلیل نیز با تردد این دسته از موتورسیکلتها
در معابر برخورد میشود.
وی با بیان اینکه این موتورسیکلتها به
شکل قاچاق وارد کشور میشوند گفت:
موتورسیکلتهای سنگین برای استفاده
شخصی نیست و تردد آن در معابر ممنوع
است .این ممنوعیت نیز طبق مقررات
ابالغ شده به پلیس است و ماموران نیز
با آن برخورد میکند .عالوه بر آن تردد این
موتورسیکلتها ایجاد مزاحمت کرده و صدای
ناهنجاری دارند که در این مورد نیز برابر قانون
باید برخورد شود .عالوه بر این در مواردی این
موتورسیکلتها در شرایطی توقیف شدهاند
که راکبان آن در حال انجام حرکات نمایشی
با موتور سیکلت بوده و رفتارهای ترافیکی
پرخطری داشتهاند.
معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ با تاکید بر اینکه پلیس در اجرای
مقررات و در راستای حفظ ایمنی ترافیکی با
این موتورسیکلتها برخورد میکند ،اظهار
کرد :در همین راستا طرحی در پلیس راهور
تهران بزرگ اجرا شده که در جریان آن ،این
موتورسیکلتها در صورت تردد در معابر
شناسایی و توقیف میشوند.
رازقی همچنین درباره اینکه موتورسیکلتهای
سنگین بیشتر در چه ایامی در معابر تردد دارند
به ایسنا گفت  :رصد حضور موتورسیکلتهای
سنگین در معابر نشان میدهد که راکبان این
موتورسیکلتها در روزهای تعطیل و عمدتا به
صورت گروهی با یکدیگر قرار گذاشته و اقدام
به تردد در معابر و بعضا انجام حرکات نمایشی
میکنند که پلیس با آن برخورد میکند.
به گفته وی ،در صورت توقیف
موتورسیکلتهای سنگین ،فرآیند ترخیص این
موتورسیکلتها طوالنی بوده و پروسه خاص
خود را دارد.

جزئیات قتل ناموسی دختر افغان در رفسنجان
دادستان عمومی و انقالب رفسنجان با اعالم آغاز تحقیقات پلیس
درباره ابعاد و علت قتل دختر  ۲۲ساله افغانستانی در این شهرستان
که به احتمال زیاد قتل ناموسی بوده ،جزییات این رویداد را توضیح
داد و گفت که پدر این دختر متواری است.
به گزارش ایرنا ظهر روز جمعه با حضور عوامل انتظامی ،اورژانس
و آتشنشانی رفسنجان در یکصد کیلومتری شمال مرکز استان
کرمان ،پیکر بیجان دختر اهل افغانستان از چاهی با عمق  ۱۲۰متر
در کمربندی نزدیکی دانشگاه کار این شهرستان بیرون کشیده شد.
ایمان شهسواری دادستان رفسنجان در تشریح جزییات این
رویداد اعالم کرد :تحقیقات محلی پلیس از اردوگاه اتباع بیگانه

افقی:
-1داعش ،دیروز ،مسئولیت بمبگذاری در مسجد این شهر را بر عهده
گرفت – شب گذشته به مصاف الهالل عربستان رفت « -2بله» روسیها – آب
دهان – سومین شهر بزرگ ایالت تگزاس و نهمین کالنشهر آمریکا محسوب
میشود  -3درجات – درس نوشتنی – دستآموز – از ادات شرط  -4پسر
بزرگ فریدون – انیمیشن  -عار  -5نام قدیمی زاهدان  -ناراست – سازمان زنان
انقالبی افغانستان « -6دفع» میانتهی ! – اشتها به غذا – میوه نیکو – مشغول
کار با سیستم کامپیوتری است  -7نژاد روس – آهنگساز شهیر اتریشی که
پرآوازهترین اثر او« ،مارش رادتسکی» است  -8خالصه فیلمنامه که در یک یا
دو صفحه نوشته میشود – کاخ سیاست روسها  -9مقابل «سنت» است –
قرص روکشدار  -10از انواع کشمش – سربهمهر – بخشی از پا – نشانه جمع
فارسی  -11شکفتگی  -استفراغ – ابزاری کوچک با تیغه پهن و صاف که بیشتر
در بنایی و گچکاری کاربرد دارد  -12پاسخ مثبت  -روستایی سرسبز ،خوش
آبوهوا و بسیار معروف در نطنز اصفهان – ایالتی در جنوبغربی آمریکا
 -13پشته خاک  -میانه بدن – از انواع بیمه خودرو  -به اتمهایی که الکترون از
دست دادهاند یا به دست آوردهاند ،گفته میشود  -14رگ جهنده – پوسیده –
از ادات ندا  -15اقنوم سوم در آیین مسیحیت  -الهه زیبایی.
عمودی:
-1نیروی پروردگار – کارور است و شخص متصدی کار کردن با دستگاهی
خاص مانند تلفن و کامپیوتر  -2سازمان پیمان آتالنتیک شمالی – شبگرد و
نگهبان – یار هاردی  -3صفحهای مشتمل بر مدارهای الکتریکی – از رنگهای
طیف زرد – بخل شدید  -4کوزه بزرگ  -دگم است و متعصب در عقیده –
اجارهبها  -5نزد و مقابل – از انواع ساعت – کتاب معروف « ژان ژاک روسو»
 -6معروفترین راسوی کارتونی « -قلم» فرنگی – سرزنده و بانشاط  -7ابزار
ماهیگیری – اهل قاره کهن است – چوب خوشبو  -8واحد سطح « -پنج»
آذری – یگانه و یکتا – مایع حیات  -9قبول نشده – قطعه قطعه کردن – از
گیاهان دارویی که یکی از فوایدش ،تقویت سیستم ایمنی بدن و پاکسازی
ریه از اخالط است  -10نوعی مالت سنتی و ضدآب که در معماری ایرانی کاربرد
زیادی داشتهاست – تکرار حرفی از الفبا  -مشاور  -11نقشهای که معمار آن را
طراحی کرده – سعادتمند – پریشان و مضطرب  -12تسهیالت بانکی  -شهر
صنعتی پاکستان « -تلخ» تازی  -13پژمرده  -از عشاق نامدار در اساطیر یونان که
فرزند کفیسوس و لیریوپه بود  -محله و برزن  -14از جهات جغرافیایی – فرزند
فرزند – نیرو و قدرت  -15وفق یافتن با شرایط – غذای فرنگی مورد عالقه کودکان.

افغان نیز به منظور روشن شدن ابعاد و علّت این قتل آغاز شده
است .وی توضیح داد :براساس شواهد و مستندات موجود به نظر
می رسد هنگام بیرون کشیدن پیکر مقتوله حدود  ۲۴ساعت از قتل
گذشته بوده ولی پزشک قانونی زمان دقیق قتل را باید اعالم کند.
شهسواری با بیان اینکه به احتمال قوی علت قتل ،ناموسی بوده
است ،گفت :بررسیهای پزشکی قانونی مشخص میکند قتل قبل
از انداختن مرحومه به چاه اتفاق رخ داده یا خیر.
وی ادامه داد :پدر دختر متواری است و اکنون دستور بررسی و
تحقیق درباره قاتل و افراد مرتبط با قتل داده شده تا با دستگیری
آنان ابعاد قتل روشن شود.

سودوکو

حل جدول

مدیر کل زندانهای استان تهران خبر داد

با شروع فصل سرما ،چگونه باید از خطر بروز گازگرفتگی پیشگیری کرد؟
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رئیس بازرسی پلیس راهور فاتب از دستگیری
سارق خودرو در حین سرقت توسط عوامل
منطقه  ۱۸پلیس راهور فاتب خبر داد و گفت:
سارق خودروی پراید که در حین تردد در شهرک
ولیعصر بود پس از آنکه از خودروی مسروقه
استعالم به عمل آمد قصد فرار داشت که با
هوشیاری ماموران راهور منطقه  ۱۸دستگیر و
تحویل عوامل کالنتری شد.
به گزارش میزان و به نقل از مرکز اطالع رسانی
پلیس راهور فاتب ،یوسف داور جمال ،رئیس
بازرسی پلیس راهور تهران بزرگ ،اظهار کرد:
تیم گشتی منطقه  ۱۸پلیس راهور فاتب در حین
گشتزنی در محدوده شهرک ولیعصر مشاهده
میکنند که خودروی سواری پراید به صورت
مشکوک در حال تردد در این مسیر است.
وی ادامه داد :عوامل گشتی منطقه  ۱۸پلیس
راهور فاتب از پالک این خودرو استعالم به
عمل آورده و متوجه سرقتی بودن آن میشوند
و بالفاصله و به سرعت و قبل از آنکه سارق
متواری شود خودرو را متوقف و در یک اقدام
سریع وی را درون خودرو دستگیر میکنند.
داور جمال گفت :وی ابتدا از ارائه مشخصات
ممانعت به عمل میآورد ،ولی چون راهی برای
فرار وجود نداشت و از دو طرف توسط خودروهای
گشتی پلیس راهور فاتب محصور شده بود راهی
جز نشستن تا آمدن عوامل کالنتری و تحویل به
مراجع قضایی برایش باقی نمانده بود.
وی ادامه داد :با هماهنگیهای به عمل آمده و
رسیدن عوامل کالنتری شهرک ولیعصر در محل
سرقت این سارق به همراه تنظیم صورتجلسهای
جهت سیر مراحل قانونی تحویل این عوامل
گردید تا این خودرو هرچه سریعتر به دست
صاحبش برسد.
داور جمال ضمن تشکر از همکاری خوب
شهروندان با پلیس در دستگیری این سارق،
به شهروندان توصیه کرد هنگام رویت چنین
مواردی و به منظور حفظ اموال شهروندان و
دستگیری سارقان در اولین فرصت قبل از اقدام
به هر کاری با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰تماس
گرفته و پلیس را در جریان بگذارند تا همکاران
بنده بتوانند در اولین لحظات خود را به محل
برسانند و اقدامات پلیسی خود را انجام دهند.

خبر

حلسودوکو

خودروی سرقتی به دست صاحبش
رسید

www.ebtekarnews.com

1919

اخبار

حوادث

1920

